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Kies je monument
Welke panden in Dordrecht komen
het meest in aanmerking om een
gemeentelijk monument te worden?
U mag het zeggen. Doe mee aan 'Kies
je monument' en stel uw favoriete
top 10 samen.
Vindt u ook dat altijd de mooie gebouwen worden gesloopt en de lelijke
blijven staan? En wilt u meebepalen
wat bijzonder genoeg is om monument
te worden? Dan is dit het moment om
in actie te komen.

Stem mee
Op www.dordrecht.nl/kiesjemonument
vindt u een lijst met monumenten
waaruit u kunt kiezen. Stel uw eigen top
10 samen en kies ook nog een monument uit de reservelijst. De gemeente
wijst nog 25 monumenten aan. Zorg
dat uw favorieten erbij zitten en stem
mee. De meeste stemmen gelden.
Stemmen is mogelijk vanaf zaterdag 8 september tot 1 oktober.
Eind oktober maken we bekend

op welke monumenten het meest
is gestemd. Uit die lijst stellen we
een top 25 samen. Het college
van burgemeester en wethouders
wijst uiteindelijk de monumenten
aan. Benieuwd wat de keuze is van
enkele bekende Dordtenaren? De
komende weken laten we in korte
filmpjes zien welke gebouwen hún
stem krijgen. Deze filmpjes zijn
te vinden op het YouTube-kanaal
van de gemeente en ook op www.
dordrecht.nl/kiesjemonument.

Conferentie 'Samen tegen
Armoede' op 17 september
U bent van harte uitgenodigd
Op donderdag 13 september 2018
organiseren MEE Drechtsteden,
Platform tegen Armoede, Vivenz en
de gemeente Dordrecht de conferentie 'Samen tegen Armoede'. We
maken de komende jaren flink werk
van armoedebestrijding en het
terugdringen van schulden. Dat doen
we graag samen met iedereen die
betrokken is en zich betrokken voelt

bij dit onderwerp. We nodigen u van
harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Armoede en schulden zijn aan de orde
van de dag in onze stad. Ongeveer
zesduizend huishoudens moeten rondkomen van een minimum inkomen.
Zo'n tienduizend huishoudens lopen
risico op problematische schulden. Veel
kinderen in onze stad leven in armoede.

Dat vinden we onacceptabel!
Doet u mee?
We nodigen u uit om samen met ons de
armoede in Dordrecht aan te pakken:
partners, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, bedrijven, banken, kerken,
raadsleden en anderen die mee willen
helpen. Met deze conferentie kijken
we waar we nu staan in onze aanpak
en welke stappen we de komende tijd
samen met u gaan maken. Wij hopen
van harte dat u er bij kunt zijn. Op het
programma staan onder andere een
gastlezing en een workshop door Nadja
Jungmann, Lector schulden en incasso
aan de Hogeschool Utrecht.

Het oude badhuis op de hoek van de Bankastraat is een van de gebouwen op de lijst.

Blijf op de hoogte van
berichten over uw buurt!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag. Meld u dan
aan voor de e-mail service bekendmakingen. Aanmelden kan via www.
overuwbuurt.overheid.nl.
Doorloop de volgende stappen:
• Stap 1: vul uw e-mailadres in;
•	Stap 2: vul uw postcode en huisnummer in (kies voor “Hele
gemeente”);
•	Stap 3: u kunt aangeven van welke overheidsinstantie(s) u
bekendmakingen wenst te ontvangen. u kunt deze instellingen later
eventueel aanpassen;
•	Stap 4: kies voor “locatie-specifieke bekendmakingen” én “algemene
bekendmakingen”;
•	Stap 5: Controleer uw gegevens en klik op “aanmelden e-mailservice”.
U ontvangt een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen.
Na bevestiging ontvangt u voortaan de gewenste bekendmakingen op
het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de
e-mailservice vanuit de e-mails die u ontvangt.

Informatie en aanmelden
De conferentie vindt plaats op 13
september 2018 van 9.00 uur tot 12.30
uur bij Stichting Vrienden van de Hoop,
Provincialeweg 122 in Dordrecht. Meer
informatie over het programma vindt u
op www.dordrecht.nl. Aanmelden kunt
u doen door een e-mail te sturen naar
mh.de.groot.2@dordrecht.nl.

Milieu
Bekendmaking wet milieubeheer
OZHZ-Zaaknr Z-18-338349,
bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer, AJA,
Vriesestraat 78.
Op 17 juli 2018 is een melding ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat
over het oprichten van een horecagelegenheid gelegen aan de Vriesestraat 78 te Dordrecht. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer
Z-18-338349.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770
85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de
aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.
OZHZ-Zaaknr Z-18-339535, bekendmaking melding Activiteiten-

Verkeer
besluit milieubeheer, Restaurant
Nina, Lange Breestraat 3.
Op 14 augustus 2018 is een melding ontvangen in het kader van het
"Activiteitenbesluit milieubeheer".
Het gaat over het oprichten van een
Italiaans restaurant gelegen aan de
Lange Breestraat 3 te Dordrecht.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-18-339535.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770
85 85. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt
er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
karakter heeft.
Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker op een locatie
aan de Pieter Zeemanweg 104.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt,
ingevolge de Wet milieubeheer,

hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel
10.52, het volgende bekend:
In de afgelopen periode is een
kennisgeving van het daarbij
aangegeven besluit ingediend op 15
augustus 2018 door Milieutechniek
Boverhoff B.V. ingevolge artikel 4.1
van het “Besluit mobiel bouw- en
sloopafval” voor het plaatsen van
een mobiele puinbreker op een
locatie aan de Pieter Zeemanweg
104 te Dordrecht.
De werkzaamheden vinden plaats
in de periode van 11 september
2018 tot en met 10 december 2018,
gedurende maximaal 9 werkdagen
van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen telefonisch inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
telefoon (078) 770 85 85.
De directeur vestigt er de aandacht
op dat deze kennisgeving uitsluitend
een informatief karakter heeft.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten tot het:
- opheffen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Goudestein ter hoogte van
huisnummer 22;
- a anwijzen van een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats op de
Goudestein;
- a anwijzen van een parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische
auto’s op het Aletta Jacobs-erf ter
hoogte van huisnummer 462 (direct
naast de reeds aanwezige laadpaal) ter
hoogte van huisnummer 22.
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten staat
op www.officielebekendmakingen.nl/
staatscourant. Als u het niet eens bent
met dit besluit, kunt u binnen zes weken
na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar
maken bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: Het college
van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder
moet het ten minste bevatten: uw naam
en adres, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook
het telefoonnummer vermelden, waarop
u overdag te bereiken bent?
Het indienen van een bezwaarschrift
houdt de werking van het besluit niet
tegen. In spoedeisende gevallen kunt u
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek
om voorlopige voorziening brengt de
Rechtbank een bedrag aan griffierecht in
rekening.
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Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

Naam
Aachouba, S
Akpinar, G
Almadi, S
Autar, P
Błaszczyk, AS
Bergwerf, J
Berriche, M
de Bruijn, T
Cichocki, DP
Conquet, AKM
van Dams, JI
Demir, ZB
Dujardin, R
Együd, ZA
Şenel, D
den Exter, V
Florentina, RRA
Gerrits, JPH
van Gerven, W
de Haan, M
Hazel, RJN
Henninger, R
Henry, C
Hoeve, GJ
van den Hof, HC
van den Hof, J
Huncks, JS
Ilgın, S
Járik, P
Jelonek, EA
Jelonek, M
Jianu, I
Kirchyünger, JA
Luyeye, N
Mansare, A
Mormon, DOG
Musungu, D
Mystkowski, MK
Nedzhibov, DN
den Ouden, S
Pregers, HF
Proba, DT
Tewolde Weldegabriel Tewoldu
Topgüme, H

Geboren

Datum uitschrijving

28-12-1997
23-11-1966
23-08-1980
24-09-1949
01-12-1991
30-04-1993
31-05-1979
21-04-1988
31-05-1968
19-07-1991
04-05-1995
03-12-1987
07-04-1997
28-09-1980
15-09-1993
08-09-1983
01-09-1988
17-10-1946
09-08-1990
25-05-1979
27-01-1995
08-04-1989
08-01-1996
23-03-1944
14-11-1954
06-09-1958
31-10-1987
04-04-1986
09-12-1976
25-07-1984
03-06-2013
30-06-1984
02-01-1980
15-05-1959
01-02-1993
14-01-1989
15-06-1974
30-03-1965
24-11-1997
31-07-1978
10-03-1969
11-02-1974
01-01-1984
01-06-1980

18-07-2018
01-08-2018
05-07-2018
05-07-2018
18-07-2018
05-07-2018
30-07-2018
24-07-2018
30-07-2018
31-07-2018
25-07-2018
05-07-2018
23-07-2018
25-06-2018
05-07-2018
31-07-2018
24-07-2018
18-07-2018
05-07-2018
05-07-2018
23-07-2018
05-07-2018
05-07-2018
18-07-2018
05-07-2018
05-07-2018
30-07-2018
30-07-2018
25-06-2018
18-07-2018
18-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018
05-07-2018
24-07-2018
31-07-2018
05-06-2018
10-07-2018
23-07-2018
24-07-2018
18-07-2018
31-07-2018
23-07-2018

Algemene plaatselijke verordening
Het laatst in de basisregistratie personen
(BRP) opgenomen adres is niet meer
juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de
gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland
is hiermee beëindigd. De gemeente
heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst,
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars. Deze wijziging
heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering,
AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het
niet eens met dit besluit? Stuur dan
een bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders. Dit doet
u binnen zes weken na de dag van deze
bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt: uw
naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden waarom
u bezwaar maakt; het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent; de
datum en uw handtekening.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens
de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan “9e herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302” (NL.
IMRO.0505.BP188Herzzuidd302-2901)
met bijbehorende stukken met ingang
van 10 september 2018 gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage in de
hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de

website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden
ingezien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder het bovenvermelde planindenticificatienummer.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op het perceel Zuidendijk
302, waar een wijnmakerij met wijnproeverij en beperkte verkoopruimte
wordt gerealiseerd. Tevens wordt de
bedrijfswoning op een nadere locatie
op het betreffende perceel gerealiseerd. Met name voor laatstgenoemde
ontwikkeling is een herziening van het
vigerende bestemmingsplan nodig.

Omschrijving: ontheffing geluidhinder werkzaamheden op 9 en 10
september 2018 Station Zuid
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 28 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-337333
Omschrijving: het houden van een
veiling voor een goed doel op 15
september 2018 aan het Achterom
Locatie: gemeente Dordrecht
Datum besluit: 27 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338895
Omschrijving: ontheffing sluitingstijden op 15 september 2018 i.v.m.
Roze Zaterdag
Locatie: Groenmarkt 1
Dordrecht
Datum besluit: 30 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-338224
Omschrijving: het geven van een
nachtvoorstelling van een nieuwe
film Venomop in de nacht van 02 03 oktober 2018
Locatie: Lijnbaan 200 te
Dordrecht
Datum besluit: 27 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339295
Omschrijving: het houden van een
loterij op 4 september 2018
Locatie: Mijlweg 27 Dordrecht
Datum besluit: 30 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339711
Omschrijving: ontheffing openingsen sluitingstijden op 2 + 3 november 2018 van 15.00 tot 03.00 uur

Ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan “9e
herziening Dubbeldam, locatie
Zuidendijk 302".

Er zijn vergunningen verleend
voor:

Zienswijze
Een ieder kan gedurende de termijn
van terinzagelegging (t/m 22 oktober
2018) bij de gemeenteraad zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren
brengen (adres: Gemeenteraad van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht).
Deze zienswijzen dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend onder
vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan “9e herziening Dubbeldam, Zuidendijk 302”. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen dient tijdig,
bij voorkeur uiterlijk 18 oktober 2018,
een telefonische afspraak te worden
gemaakt via. (078) 770 48 99.

Locatie: Museumstraat 38 te
Dordrecht
Datum besluit: 30 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-339060
Omschrijving: het houden van een
braderie op 29 en 30 september
2018
Locatie: Van der Steenhovenplein 2 Dordrecht
Datum besluit: 27 augustus 2018
Zaaknummer: Z-18-335617
Bezwaar
Als u het niet eens bent met
bovenstaande besluiten, kunt u
binnen zes weken na dagtekening
ervan schriftelijk bezwaar maken
bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan:
het College van Burgemeester en
Wethouders óf de Burgemeester,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Op grond van artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht moet
het bezwaarschrift ondertekend
zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de
datum, de omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar. Het
indienen van een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht.
Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank
Rotterdam, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Omgevingsrecht
Z-18-339147
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
maakt bekend dat zij in het kader van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag op 3 augustus
2018 voor een omgevingsvergunning
heeft ontvangen van Adromi B.V., namens Valvoline Europe – Ellis Enterprises B.V. Het betreft een "Milieuneutrale
verandering PGS-15 opslagvoorzieningen".
Locatie: Wieldrechtseweg 39 te Dordrecht

Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het maken van een dakopbouw
Locatie: Standhasenstraat 34
Datum besluit: 27 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel

Locatie: Stooplaan 13
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van
kunststofkozijnen
Locatie: Sumatrastraat 18
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Peppellaan 42
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanpassen van een raamkozijn in de buitengevel
Locatie: Hellingen 21
Datum besluit: 28 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Prattenburg 126
Datum besluit: 28 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het renoveren en isoleren van
het dak
Locatie: Oranjelaan 278
Datum besluit: 29 augustus 2018

Datum besluit: 31 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Monument, Sloop
Voor: het transformeren van het gebouw tot een gezondheidscentrum
Locatie: Oranjelaan 11
Datum besluit: 29 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Wilgewinde 34
Datum besluit: 28 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het isoleren van het dak en het
aanbrengen van een lateiconstructie in
dragende binnenmuur
Locatie: Heinsiusstraat 18
Datum besluit: 29 augustus 2018

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het vergroten van het balkon en
plaatsen buitentrap
Locatie: Marslaan 29
Datum besluit: 30 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van een raamkozijn
Locatie: Tafelberg 44

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning
Locatie: Nijenstein 62

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een tuinhuisje
en het inrichten van een moestuin

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Reviusstraat 3
Datum besluit: 28 augustus 2018

Datum besluit: 28 augustus 2018
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Locatie: Reggestraat 0ng.
Dordrecht
Datum besluit: 31 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het aanbrengen van folie en het
vervangen van dakpannen
Locatie: Grotekerksbuurt 10
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het vervangen van de dakpannen en nokvorsten
Locatie: Rozenhof 27
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument
Voor: het veranderen van een gemeentelijke monument, het plaatsen
van een erfafscheiding en het plaatsen van een zonnepaneel of -collector
Locatie: Mariënbornstraat 3A
Datum besluit: 29 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Monument,
Sloop
Voor: het realiseren van een doorbraak in een muur
Locatie: Wijnstraat 137 A
Datum besluit: 28 augustus 2018
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening
Locatie: Keerweer 62
Datum besluit: 28 augustus 2018
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van permanente zonwering
Locatie: Stratosfeerstraat 133
Datum besluit: 30 augustus 2018
Ontwerpbesluiten verleend
Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning)
Voor: vergunning brandveilig gebruik
Locatie: Johan de Wittstraat 35
Datum besluit: 27 augustus 2018
Datum ter inzage legging: 30 augustus 2018
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere
ter zake zijnde stukken liggen van 30
augustus 2018 tot en met 11 oktober
2018 inzage in het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur;
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur;
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam

van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.
Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende 6 weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en
wethouders van Dordrecht, namens
dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht. Hierna zullen wij een
definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen
instellen. Wij maken u erop attent dat
slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.
Activiteit: Brandveilig gebruik
(vergunning)
Voor: aanvraag omgevingsvergunning
brandveilig gebruik
Locatie: Steegoversloot 56
Datum besluit: 31 augustus 2018
Datum ter inzage legging: 10 september 2018
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 10 september 2018 tot en met 22 oktober
2018 ter inzage in het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag t/m woensdag van 08:30
uur tot 17:00 uur;
- donderdag van 08:30 uur tot 19:30
uur;
- vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam
van de gemeente dient vervolgens te
worden ingesproken.

Bezwaar
Vanaf de dag van de ter inzage legging
kan een ieder gedurende 6 weken
schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en
wethouders van Dordrecht, namens
dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Hierna zullen wij een definitief besluit
opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen

Datum besluit: 29 augustus 2018
Activiteit: Huisvestingsverordening
Voor: het spltsen van de woning in 2
appartementsrechten
Locatie: Dokweg 5-7
Datum besluit: 28 augustus 2018
Inzage
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 85 85
kunt u een afspraak maken.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA
Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders
is bepaald. Een verzoek om schorsing
van het bestreden besluit kunt u
indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam.
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij besloten hebben de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakkapel
op zijdakvlak van de woning
Locatie: Johanna Naber-erf 389
Datum besluit: 24 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een viswinkel
Locatie: Van Oldenbarneveltplein
19 Dordrecht
Datum besluit: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van 2 gymzalen
Locatie: Kolfstraat, Dordrecht
Datum besluit: 29 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een tuimelvenster in het voordakvlak van de woning
Locatie: Singel 120
Datum besluit: 30 augustus 2018

dat zij de volgende onttrekkings- en
splitsingsvergunningen hebben
verleend:

Activiteit: Bouw, Sloop
Voor: het slopen van de aangebrachte
aanbouw, het maken van een doorbraak in de woning en het in originele
staat brengen van de gevel
Locatie: Vrieseweg 108
Datum besluit: 24 augustus 2018

Voor: het omzetten van zelfstandige
naar onzelfstandige woonruimte
Activiteit: Huisvestingsverordening
Locatie: Boomstraat 35E Dordrecht

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO, Monument, Sloop
Voor: het verbouwen van de Bibliotheek Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend

Locatie: Groenmarkt 153
Datum besluit: 29 augustus 2018
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben
ingetrokken:
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Sluisweg 59
Datum ontvangst 27 augustus 2018
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het bouwen van een restaurant

Locatie: Achterom 1

Activiteit: Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor: het verplaatsen van de koffiecontainer op het Vogelplein naar een
nieuwe locatie
Locatie: Vogelplein Dordrecht
Datum ontvangst: 27 augustus 2018
Activiteit: Bouw, Reclame
Voor: het aanbrengen van een gevelreclame
Locatie: Johan de Wittstraat 302
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Activiteit: Inrit/Uitweg, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: het aanleggen van een uitrit
Locatie: Zeedijk 4
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (2 Italiaanse populieren)
Locatie: Bankastraat achter nr. 72
Datum ontvangst: 23 augustus 2018

Datum ontvangst: 24 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het pand tot
sportschool
Locatie: Aventurijn 1410
Datum ontvangst: 24 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Marthinus Steynstraat 3
Datum ontvangst: 24 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een nieuw
kozijn of het veranderen van een
gevelpaneel
Locatie: Bagijnhof 17 & Johan de
Wittstraat 1 Dordrecht
Datum ontvangst: 24 augustus 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 gingo biloba)
Locatie: Stratosfeerstraat 143
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 kastanje)
Locatie: Thorbeckeweg thv 140
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 iep)
Locatie: Assumburg naast 121
Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van het woonhuis
Locatie: Van Aerssenstraat 3
Datum ontvangst: 27 augustus 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (2 italiaanse populieren)
Locatie: Campanula Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het storten van een betonnen
testplaat
Locatie: Maxwellstraat 27 Dordrecht
Datum ontvangst: 27 augustus 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van
een houtopstand (1 italiaanse populier)
Locatie: Cornelis de Wittstraat 3238 Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018

Activiteit: Bouw
Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Sluisweg 59
Datum ontvangst: 27 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het aanbrengen van hwa’s
Locatie: Statenplein 37 A
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Lange Breestraat 30
Datum ontvangst: 29 augustus 2018
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een muur in
het magazijn
Locatie: Merwedestraat 140
Datum ontvangst: 29 augustus 2018

Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (5 populieren)
Locatie: Van Gendtstraat Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 es)
Locatie: Van Hogendorpplantsoen
thv 20 Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 den en 1 linde)
Locatie: Wantijpark Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Kap
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Omgevingsvergunningen (vervolg)
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (1 populier)
Locatie: Weerdestein Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of te doen vellen van
een houtopstand (1 es)
Locatie: Zuidendijk thv 287
Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Kap
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (2 knotwilgen)
Locatie: Zuidendijk thv 331 Dordrecht
Datum ontvangst: 30 augustus 2018
Activiteit: Monument
Voor: het vervangen van de dakpannen
Locatie: Bomkade 6 A t/m G
Datum ontvangst: 20 augustus 2018
Activiteit: Reclame
Voor: het plaatsen van een verlichte
doosletterlogo op de (vaste) portacabin
Locatie: Wieldrechtseweg 41
Datum ontvangst: 28 augustus 2018

Activiteit: Roerende zaken
Voor: het verwijderen van asbestleien en
leggen van asbestvrije leien
Locatie: Tafelberg 1
Datum ontvangst: 29 augustus 2018
Activiteit: Sloop
Voor: Slopen Merwekade 4 Dordrecht
Locatie: Boomstraat 29
Datum ontvangst: 26 augustus 2018
Activiteit: Sloop
Voor: het verwijderen van de schoorsteen
Locatie: Sluisweg 59
Datum ontvangst: 28 augustus 2018
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen
kan op dit moment geen bezwaar of
beroep worden ingediend. Dat kan pas
nadat het college over deze aanvragen
heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
7 september 2018

Welstands- en Monumentencommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van
welstand’. Het gaat om het uiterlijk van het gebouw zelf en in relatie tot zijn omgeving. De toetsende instanties zijn
de grote en kleine Welstands- en Monumentencommissie. De grote (voltallige) commissie behandelt in principe de
aanvragen van complexere bouwplannen; van beschermde monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten en bouwplannen die binnen de beschermde stadsgezichten vallen. Tenzij het om eenvoudige plannen
gaat, zoals hierboven omschreven. De kleine commissie toetst eenvoudige plannen, zoals:
• reclameaanvragen;
•	plannen voor kleine wijzigingen (ook in beschermd stadsgezicht),
bijvoorbeeld
- van een niet monumentale winkelpui;
- wat grotere dakingrepen maar binnen de regels van het dakenlandschap;
-	wijzigingen die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en geen monumentale waarde aantasten;
•	kleine wijzigingen aan monumenten (op aangeven Monumentenzorg).
	Kleine bouwwerken die passen binnen de criteria in de Welstandsnota worden ambtelijk afgedaan, door de
secretaris van de commissie.
Vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie
De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandagmiddag in kamer 1 van het Stadskantoor. De agenda wordt
uiterlijk de vrijdag voor de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Dordrecht: www.dordrecht.
nl/welstand. Hier zijn ook de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, de vergaderdata en de verslagen van de
Welstands- en Monumentencommissie te vinden.
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